
nr 3  marzec 2020 r.  egzemplarz bezpłatny  ISSN 2657-4713

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y     W W W . L O M I A N K I . P L

s. 4

Niezbędne informacje,
aktualne zasady i stawki

POD LUPĄ

Gospodarka odpadami 
komunalnymi

s. 13

Marzec to ważny miesiąc dla rodziców
i opiekunów

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do szkół
i przedszkoli

s. 18
Teraz czas na pomysły mieszkańców

AKTUALNOŚCI

Rusza Budżet Obywatelski
Mazowsza!



2 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 3    |    MARZEC 2020

|    ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

TEKST: MARZENA MARKOWSKA

To tylko kilka przykładów tego, 
jak można żyć z pasją i z pasji. 
A co najważniejsze, wszystko 
dzieje się w Łomiankach, tuż 

obok nas.

Kto nie zna piekarni „Piwoński”, ten 
nie wie, co znaczy smak prawdziwe-
go chleba. To miejsce, gdzie kolejne 
pokolenia kontynuują pracę Stanisła-
wa Piwońskiego, który w 1955 roku 
otworzył w Łomiankach swoją pierw-
szą piekarnię.

Produkty wypiekane są tu z pasją, na 
bazie naturalnego zakwasu i z uży-
ciem tradycyjnych metod i narzędzi. 
Właściciele przywiązują dużą wagę 
do jakości tworzonego i sprzedawa-
nego pieczywa, a to – jak wiemy – ma 
ogromne znaczenie dla naszego zdro-
wia.
www.tradycyjnapiekarnia.pl

Manufaktura czekolady to miejsce 
na mapie Łomianek, które dostarcza 
radości wszystkim miłośnikom aro-
matycznego szaleństwa. To nasza 
rodzima firma, która sprzedaje swoje 
wyroby w kraju i za granicą. To tu z mi-

łości do czekolady i potrzeby realizacji 
własnych marzeń Tomasz Sienkiewicz 
i Krzysztof Stypułkowski stworzy-
li to niepowtarzalne miejsce. Dzisiaj 
oferują nie tylko doskonałej jakości, 
tworzone ręcznie, pyszne i estetyczne 
produkty, ale także organizują warsz-
taty czekoladowe dla dzieci i doro-
słych. Chocolate Story to prawdziwa 
uczta dla podniebienia.
www.manufakturaczekolady.pl

Na miłośników pracy z gliną i ręcz-
nego tworzenia ceramiki czeka „Wy-
twórnia kształtu”. Pracownia mieści 
się w Łomiankach przy ulicy Staszica 
29 i już od progu czaruje wszystkich 
odwiedzających. Sklepik z rękodzie-
łem i sztuką użytkową, warsztaty 
ceramiczne dla dzieci i dorosłych 
a także fenomenalne urodziny ce-
ramiczne to oferta, która przyciąga 
nie tylko mieszkańców naszej gmi-
ny. Miejsce stworzone z pasją, które 
udowadnia, że rękodzieło to świetny 
sposób na relaks i ciekawe spędzanie 
wolnego czasu w zabieganym współ-
czesnym świecie. 
fb/wytwórnia kształtu pracownia ce-
ramiki

W następnym wydaniu „Biuletynu” 
zaprezentujemy Państwu kolejne 
miejsca w Łomiankach tworzone z pa-
sją.

Mieszkańcy, którzy znają ciekawe 
miejsca w Łomiankach lub sami two-
rzą produkty i chcieliby się pochwalić, 
zapraszamy do kontaktu z Redakcją. 

mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl,   
telefon: 698 664 809.

LOKALNE PRODUKTY
TWORZONE Z PASJĄ…

Jedyny w swoim rodzaju zapach świeżego chleba, wypiekanego od lat według niezmienionej receptury. 
Cudowny smak ręcznie wykonanej czekolady połączonej z owocami, lawendą lub orzechami. 
Niepowtarzalna ceramika tworzona z miłości do gliny…
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

Szanowni Czytelnicy!
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Trzymają Państwo w rękach trzeci tegoroczny numer 
„Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki”.

Znajdą w nim Państwo informacje o bieżących sprawach 
Łomianek, decyzjach radnych, planowanych w marcu 
eventach i o tym, co wydarzyło się w naszej gminie 
w lutym br.

Choć segregacja odpadów to światowy standard, wciąż 
nie zawsze sobie z nią radzimy. Zatem o opłatach, ulgach, 
zmianach, właściwej segregacji odpadów na s. 4–9 
w formie pytań i odpowiedzi.

Przygotowaliśmy dla Państwa także pełną informację 
o sportowych możliwościach  Łomianek (s. 10–12) i o tym, 
jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół i przedszkoli na 
rok szkolny 2020/2021 (s. 13–15).

Opowiedzieliśmy o kolejnych niezwykłych miejscach 
i ludziach je tworzących (s. 2), inicjatywach społecznych, 
których celem jest wspieranie mieszkańców z podobnymi 
problemami (s. 17).

W naszym biuletynie zapraszamy również do zapisania 
się do cotygodniowego newslettera, który będzie 
kolejnym źródłem informacji dla naszych mieszkańców, 
dostarczanych bezpośrednio na maila (s. 19). Artystów zaś 
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na mural przed 
Urzędem Miejskim w Łomiankach (s. 19).

W comiesięcznym kalendarium (s. 30) informujemy 
o planowanych w gminie wydarzeniach. Osobiście, 
szczególnie serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców na spotkanie wielkanocne na placu przed 
Urzędem Miejskim w Łomiankach 6 kwietnia br. o godz. 
17.00.

Korzystając z okazji – wszystkim kobietom: małym i dużym 
– życzę samych wspaniałych chwil z okazji Dnia Kobiet. 
Bądźcie szczęśliwe, drogie Panie, i spełniajcie marzenia.

21 marca rozpoczynamy astronomiczną wiosnę – niech 
będzie pogodna, zielona i radosna!

Zapraszam do lektury

LUTY (WYBÓR)

1.02
Obecność na balu karnawałowym dla dzieci organizowanym 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

4.02
Otwarcie balu karnawałowego na lodowisku ICDS 
w Łomiankach
Koordynacja wydziałowa. Spotkanie z naczelnikami wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Spotkanie z mieszkańcami Dziekanowa Polskiego i Dziekanowa 
Nowego

5.02
Wizyta wspólnie z dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łomiankach Dominiką Kowalczyk-Ptasińską w Klinice Budzik 
w Warszawie w ramach akcji „Misie Pocieszyciele”. Przekazanie 
zabawek dla podopiecznych kliniki.

10–14.02 
Urlop 

18.02
Spotkanie z burmistrzem Ożarowa Pawłem Kanclerzem, 
skarbnikiem gminy Małgorzatą Piotrowską oraz dyrektorem 
Domu Kultury w Ożarowie Mazowieckim Krzysztofem 
Jabłońskim. Rozmowy dotyczące współpracy między gminami 
oraz organizacji 8 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru

19.02
Spotkanie z przewodniczącym Rady Miejskiej Adamem 
Salwowskim

20.02
Spotkanie w Bibliotece Publicznej w Łomiankach z dyrektorem 
Biblioteki Wojewódzkiej dr. Michałem Strąkiem, Anną 
Karczewską, kierownikiem Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek, 
oraz byłym i obecnym dyrektorem placówki

21.02
Spotkanie z komendantem Straży Miejskiej w Łomiankach 
Marcinem Węgiełkiem i komendantem Komisariatu Policji 
w Łomiankach Krzysztof Rzosińskim w sprawie analizy stanu 
bezpieczeństwa w Łomiankach
Spotkanie z wójtem Izabelina Dorotą Zmarzlak oraz zastępcą 
wójta Michałem Postkiem w sprawie współpracy między 
gminami.
Wizyta u pani Krystyny Kostrzewy, mieszkanki Łomianek, która 
20 lutego obchodziła 100-lecie urodzin

24.02
Spotkanie z mieszkańcami Sadowej

25.02
Udział w pochodzie antysmogowym zorganizowanym przez 
dzieci, nauczycieli oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym Dawida Dziadusia

27.02
Spotkanie z dyrektorami szkół gminnych w Łomiankach
Udział w Sesji Rady Miejskiej

28.02
Udział w spotkaniu z okazji 10-lecia działania Stowarzyszenia 
Między Wisłą a Kampinosem
Spotkanie z polską pięcioboistką Oktawią Nowacką w sprawie 
współpracy z lokalną społecznością

Każdy poniedziałek miesiąca – spotkanie z mieszkańcami gminy 
(15:00–18:00)
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Segregacja odpadów to dziś standard. Wciąż jednak wiele osób ma wątpliwości, czy segreguje swoje 
śmieci we właściwy sposób. 

TEKST: PIOTR KACZMARCZYK

ODPADY KOMUNALNE 
OPŁATY, ULGI, WŁAŚCIWA SEGREGACJA
W FORMIE PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Ile wynosi stawka za odbiór 
odpadów?

Aktualnie wysokość opłaty za odbiór od-
padów segregowanych  wynosi:
• 33,80 zł za osobę, lecz w niedługim 
czasie stawka zmieni się dla mieszkańców 
budynków wielorodzinnych. 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 
roku segregowanie odpadów jest obo-
wiązkowe. 

Jakie zmiany w opłatach 
czekają nas w najbliższym 

czasie?

W dniu 27 lutego 2020 r. Uchwałą nr 
XXII/186/2020 Rada Miejska w Łomian-
kach dokonała zmiany metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami dla 
budynków wielorodzinnych i określiła 
nową stawkę miesięcznej opłaty dla ich 
mieszkańców w zależności od ilości wody 
zużytej do celów bytowych. Uchwała 
wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej 
w Dzienniku Urzędowym, o fakcie tym 
poinformujemy Państwa w osobnych ko-
munikatach. 

Po wejściu w życie tych zmian stawki 
opłat będą następujące:
1) dla właścicieli nieruchomości zabudo-
wanych budynkami jednorodzinnymi nie 
zmienią się i nadal będą wynosiły 33,80 
zł za osobę,
2) dla właścicieli nieruchomości zabu-
dowanych budynkami wielorodzinnymi 
zmienią się i będą wynosiły 8,50 zł za m3 

wody zużytej na cele bytowe. 

Jednocześnie ta sama Uchwała nr 
XXII/186/2020 wprowadza w życie czę-
ściowe zwolnienia z opłaty dla wszystkich 
mieszkańców. Wynoszą one:
1. 2 zł – miesięcznie od osoby zamiesz-

kującej daną nieruchomość dla miesz-
kańców budynków jednorodzinnych 
kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne, w tym odpady zielo-
ne, w kompostowniku przydomowym,
2. 8 zł – na miesiąc od każdego posia-
dacza Ogólnopolskiej Karty Dużej Ro-
dziny (Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny) zamieszkującego 
daną nieruchomość. Zwolnienie dotyczy 
wszystkich mieszkańców bez względu na 
rodzaj zamieszkiwanych budynków.

Co ważne, aby skorzystać ze zwolnień 
opisanych powyżej, konieczne będzie 
złożenie nowych deklaracji wprowadzo-
nych Uchwałą nr XXII/189/2020 z dnia 
27 lutego 2020 roku. 
Nowe deklaracje będą musieli złożyć:
1. wszyscy zarządcy budynków wieloro-
dzinnych,
2. właściciele budynków jednorodzin-
nych, którzy będą chcieli skorzystać ze 
zwolnień w opłatach.

Pozostali właściciele budynków jednoro-
dzinnych nie muszą zmieniać deklaracji, 
chyba że występują ku temu inne prze-
słanki.

Utrata dotychczasowych 
dopłat do opłaty za 

odpady dla posiadaczy 
Łomiankowskich Kart 3+, 

Kart 4+, Kart R.

W związku z koniecznością usystematy-
zowania ulg dotyczących opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Łomianki i wprowadzeniem 
w życie częściowych zwolnień dla posia-
daczy Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny 
i osób kompostujących bioodpady zlikwi-
dowane zostaną dotychczas obowiązujące 

dopłaty dla posiadaczy Łomiankowskich 
Kart 3+, Kart 4+ i Kart R.
Osoby, które dotychczas korzystały tylko 
z tych kart, a posiadają uprawnienia do 
Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, pro-
szone są o ich wyrobienie, co pozwoli im 
na uzyskanie nowo obowiązujących zniżek 
w opłatach za odpady (zgodnie z ustawą).
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Obowiązek segregacji 
odpadów komunalnych dla 

wszystkich?

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 
roku właściciele nieruchomości zamiesz-
kanych utracili prawo do decyzji odno-
śnie do segregacji odpadów lub jej braku. 
Obowiązek segregacji odpadów komu-
nalnych dotyczy wszystkich, w związ-
ku z powyższym mieszkańcy Łomianek, 
którzy w ubiegłym roku zadeklarowali 
brak segregacji, najpóźniej do 14 stycznia 
2020 roku mieli obowiązek to zmienić. 
Kto jeszcze tego nie zrobił, powinien pil-
nie zmienić deklarację.

Proszę też zwracać uwagę na prawidłowe 
segregowanie odpadów.
Brak zmiany lub  brak segregacji skutko-
wać będzie kontrolą i wydaniem decyzji 
administracyjnych nakładających tzw. 
opłatę podwyższoną za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/186/2020 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 
lutego 2020 roku, stawki miesięcznej 
opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w spo-
sób selektywny, wynoszą:
1) dla właścicieli nieruchomości zabu-
dowanych budynkami jednorodzinnymi 
– 135,20 zł za osobę,
2) dla właścicieli nieruchomości zabu-
dowanych budynkami wielorodzinnymi – 
34,00 zł za m3 zużytej wody.

Deklaracje przyjmowane są w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 
w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek i czwartek 8.00–18.00
wtorek, środa, piątek 8.00–16.00

Czy segregowane odpady 
komunalne mogę zbierać 
w pojemniku – zabudowa 

jednorodzinna?

Odpady komunalne segregowane są od-
bierane wyłącznie w systemie workowym, 
tzn. w dniu odbioru odpadów muszą być 
udostępnione firmie w workach do tego 
przeznaczonych (żółty, niebieski, zielony). 
Mieszkaniec może na terenie posesji prze-

chowywać worki w pojemnikach, jednak 
w terminie odbioru wyznaczonym harmo-
nogramem musi je udostępnić w workach. 
Jedynie część zmieszanych odpadów po-
zostających po segregacji może być prze-
chowywana w pojemnikach.

Gdzie mogę otrzymać 
worki?

Przy odbiorze pełnych worków firmy po-
zostawiają na wymianę worki żółte, nie-
bieskie, zielone i brązowe. 

W przypadku braku jakiegokolwiek worka 
zapraszamy Państwa także do Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Ko-
munalnej, który znajduje się przy ul. War-

szawskiej 71, gdzie można pobrać worki 
w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedzia-
łek i czwartek 8.00–18.00, wtorek, środa, 
piątek 8.00–16.00.

W soboty worki można także otrzymać na 
terenie GPSZOK zlokalizowanego przy ul. 
Brukowej 2. 

Gdzie wrzucać bioodpady 
kuchenne?

Bioodpady kuchenne do końca czerwca 
2020 roku należy wyrzucać do pojemnika 
ze zmieszanymi  odpadami komunalnymi. 
Odpady kuchenne bio pochodzenia ro-
ślinnego, np. obierki, są odpadami biode-
gradowalnymi, można je także wyrzucać 
do worka na odpady zielone. 

Jednak w związku z tym, że wymieniony 
rodzaj odpadów łatwo ulega procesowi 
gnicia, a odpady zielone odbierane są 
wyłącznie od kwietnia do listopada, raz 
w miesiącu, zaleca się wyrzucanie tych 
odpadów do pojemnika z odpadami ko-
munalnymi. 

Odchody zwierząt domowych żyjących w domu należy wyrzucać do muszli klozeto-
wej, natomiast żwirek lub trociny do zmieszanych odpadów komunalnych.

Co zrobić 
z przeterminowanymi 

lekami?

Przeterminowane leki należy oddać do 
aptek współpracujących z Urzędem Miej-
skim w Łomiankach zlokalizowanych pod 
następującymi adresami:
ul. Szpitalna 2,

ul. Wiślana 3A,
ul. Brukowa 25 lok. 40 (Centrum Auchan),
ul. Warszawska 31
ul. Warszawska 81
ul. Warszawska 109
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Co można wywozić 
do gminnego punktu 
selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych 
(GPSZOK)?

GPSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od 
mieszkańców gminy jako osób fizycznych 
(nie są odbierane odpady od firm i pocho-
dzące z działalności gospodarczej). Do 
GPSZOK można wywozić takie odpady, 
jak:
• tworzywa sztuczne, 
• szkło, 
• papier i tektura, 
• odpady biodegradowalne – odpady 

zielone z utrzymania parków i ogro-
dów, tj. trawę i liście. Odpady te na-
leży dowozić w brązowych workach. 
Dopuszcza się oddawanie w GPSZOK 
drobnych gałęzi – gałęzie powinny być 
pocięte na  jednometrowe odcinki i po-
wiązane,

• drobne odpady poremontowe, 
• zużyte opony, 
• odpady wielkogabarytowe, 
• tekstylia, 
• leki, 
• baterie i akumulatory, 
• metale, 
• farby, tusze, kleje, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny,

• lampy fluorescencyjne, 
• odpady zawierające rtęć, 
• urządzenia zawierające freony.

Mieszkańcy, którzy z racji choroby (np. 
cukrzycy, zmiany opatrunków) wytwarza-
ją odpady okołomedyczne, np.: strzykaw-
ki po insulinie, zakrwawione opatrunki 
i inne środki zabrudzone krwią czy pły-
nami ustrojowymi, powinni takie odpady 
należycie zabezpieczyć i opisać, najlepiej 
zafoliować  i włożyć do przeźroczystego, 
zamykanego pojemnika (np. zakręconego 
słoika). Tak zabezpieczone odpady można 
oddać do GPSZOK, gdzie będą traktowa-
ne jak odpady szczególnie niebezpieczne.

Powyższy punkt jest systemem uzupeł-
niającym odbiór odpadów od mieszkań-
ców sprzed posesji i odpady wymienione 
powyżej można wywozić do niego indy-
widualnie. Na miejscu należy okazać ak-
tualny dowód opłaty za odpady.
GPSZOK czynny jest:
poniedziałek i piątek: 7.00–15.00
wtorek, środa, czwartek: 7.00–18.00
sobota: 8.00–14.00

Co można, a czego nie 
można wrzucać do 

niebieskiego worka na 
papier?

Do niebieskiego worka wrzucamy:
• opakowania z papieru lub tektury,
• gazety i czasopisma,
• katalogi, prospekty, foldery, 
• papier szkolny i biurowy,
• książki i zeszyty,
• torebki i worki papierowe,
• papier pakowy.

Do worka na papier NIE powinno się 
wrzucać:
• papieru mocno zabrudzonego czy za-

tłuszczonego (wrzucamy do odpadów 
komunalnych),

• papieru powlekanego folią i kalki 
(wrzucamy do odpadów komunalnych),

• kartonów po mleku i napojach (TE-
TRA-PAK) (wrzucamy do worka żółte-
go na plastik i metal),

• pieluch jednorazowych i innych mate-
riałów higienicznych (wrzucamy do od-
padów komunalnych),

• worków po nawozach, cemencie i in-
nych materiałach budowlanych (wy-
wozimy do GPSZOK),

• tapet (wywozimy do GPSZOK),
• innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych).

Co można, a czego nie 
można wrzucać do żółtego 
worka na plastik i metal?

Do żółtego worka wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe bu-

telki po napojach,
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno 

w ramach akcji dobroczynnych,
• opakowania po chemii gospodarczej, 

kosmetykach (np. szamponach, prosz-
kach, płynach do mycia naczyń itp.),

• plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych,

• plastikowe torebki, worki, reklamówki 
i inne folie,

• plastikowe koszyczki po owocach i in-

nych produktach,
• aluminiowe puszki po napojach, sokach,
• puszki z blachy stalowej po żywności 

(konserwy),
• złom żelazny i metale kolorowe (z uwa-

gi na wytrzymałość worków cięższe 
elementy należy wywozić do GPSZOK),

• metalowe kapsle z butelek, zakrętki 
słoików i innych pojemników,

• folię aluminiową,
• kartoniki po mleku i napojach – wielo-

materiałowe odpady opakowaniowe 
(TETRA-PAK),
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Co można, a czego nie 
można wrzucać do 

zielonego worka na szkło?

Do zielonego worka wrzucamy opróżnione 
z zawartości, pozbawione zakrętek i kapsli:
• butelki i słoiki szklane po napojach 

i żywności,
• butelki po napojach alkoholowych,
• szklane opakowania po kosmetykach.

Do pojemnika na szkło NIE powinno się 
wrzucać:
• szkła stołowego – żaroodpornego 

(niewielkie ilości wrzucamy do odpa-
dów komunalnych – przez niewielkie 
ilości rozumie się pojedyncze sztuki, 
większe ilości wywozimy do GPSZOK),

• ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany 
(niewielkie ilości wrzucamy do odpa-
dów komunalnych – przez niewielkie 
ilości rozumie się pojedyncze sztuki, 
większe ilości wywozimy do GPSZOK), 

• zniczy z zawartością wosku (wrzucamy 
do odpadów komunalnych),

• żarówek i świetlówek (wywozimy do 
GPSZOK),

• szkła kryształowego (niewielkie ilości 
wrzucamy do odpadów komunalnych – 

przez niewielkie ilości rozumie się poje-
dyncze sztuki, większe ilości wywozimy 
do GPSZOK),

• reflektorów (wywozimy do GPSZOK 
– niepochodzące z działalności gospo-
darczej),

• nieopróżnionych opakowań po lekach 
(oddajemy do aptek lub wywozimy do 
GPSZOK),

• nieopróżnionych opakowań po far-
bach, lakierach i olejach (wywozimy do 
GPSZOK),

• termometrów (wywozimy do GPSZOK),
• monitorów i lamp telewizyjnych (wy-

wozimy do GPSZOK),
• szyb okiennych i zbrojonych (wywozi-

my do GPSZOK),
• szyb samochodowych (wywozimy do 

GPSZOK – niepochodzące z działalno-
ści gospodarczej),

• luster i witraży (wywozimy do 
GPSZOK),

• innych odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych).

Co można, a czego nie 
można wrzucać do 

brązowego worka na 
odpady biodegradowalne?

Do brązowego worka wrzucamy:
• liście, kwiaty i skoszoną trawę,
• trociny i korę drzew,
• owoce, warzywa itp. (można wrzucać 

do odpadów biodegradowalnych oraz 
odpadów komunalnych),

• gałęzie drzew i krzewów (wywozimy 
wyłącznie do GPSZOK).

Do odpadów „zielonych” – roślinnych NIE 
powinno się wrzucać:
• kości zwierząt (małe ilości, np. kości 

kurczaka po obiedzie, wyrzucamy do 
odpadów komunalnych),

• mięsa (małe ilości wrzucamy do odpa-
dów komunalnych) i padliny zwierząt,

• resztek jedzenia (wrzucamy do odpa-

dów komunalnych),
• oleju jadalnego (wrzucamy do odpa-

dów komunalnych),
• drewna impregnowanego (wywozimy 

do GPSZOK),
• płyt wiórowych i MDF (wywozimy do 

GPSZOK),
• leków (oddajemy do aptek lub wywozi-

my do GPSZOK),
• odchodów zwierząt (odpad nie jest 

przyjmowany),
• popiołu (wrzucamy do odpadów komu-

nalnych),
• ziemi, darniny (odpad nie jest przyjmo-

wany),
• innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych).

• styropian pochodzący z gospodarstw 
domowych (np. opakowań sprzętu AGD 
i RTV) oraz jednorazowe naczynia sty-
ropianowe.

Do worka na tworzywa sztuczne i metale 
NIE powinno się wrzucać:
• strzykawek, wenflonów i innych arty-

kułów medycznych (odpad po odpo-
wiednim zabezpieczeniu i opisaniu jest 
przyjmowany w GPSZOK),

• odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych (drobne ilości wywozimy do      

GPSZOK),
• nieopróżnionych opakowań po lekach 

(oddajemy do aptek lub wywozimy do 
GPSZOK),

• nieopróżnionych opakowań po farbach, 
lakierach i olejach (wywozimy do GP-
SZOK),

• zużytych baterii i akumulatorów (wy-
wozimy do GPSZOK),

• zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego (wywozimy do GPSZOK),

• innych odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych).
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Co można, a czego nie 
można wrzucać do 

odpadów zmieszanych?

Do pojemnika na odpady zmieszane (ko-
munalne) wrzucamy:
• pozostałości po segregacji (odpady 

mokre: obierki, pieluchy podpaski itp.),
• odpady surowcowe z zabrudzeniami, 

których nie można umyć, tj. butelki 
po oleju, opakowania po maśle, za-
tłuszczone jednorazowe opakowania 
z papieru, zabrudzony papier itp.,

• resztki jedzenia,
• kości zwierząt i surowe mięso,
• żwirek dla kotów i ściółkę dla gryzoni 

pozbawione odchodów zwierząt do-
mowych,

• ceramikę, doniczki, porcelanę, krysz-
tały,

• szkło okularowe oraz żaroodporne du-
raleks, naczynia kuchenne,

• znicze z zawartością wosku,
• zimny popiół, 
• pozostałości po wyselekcjonowaniu 

pozostałych odpadów.

Do odpadów zmieszanych NIE powinno 
się wrzucać:
• odpadów segregowanych „suchych” 

(odpadów, które wrzucamy do worków 
zielonych, żółtych i niebieskich),

• odpadów niebezpiecznych: baterii, 
akumulatorów, lekarstw, odpadów 
medycznych, świetlówek, opakowań 
po środkach ochrony roślin itp.,

• elektrośmieci (wywozimy do GPSZOK,
• odpadów gabarytowych (wywozimy 

do GPSZOK),
• gorącego popiołu (popiół należy ostu-

dzić, a następnie można go wrzucić do 
pojemnika z odpadami komunalnymi),

• tekstyliów (wywozimy do GPSZOK),
• odpadów pobudowlanych, gruzu (wy-

wozimy do GPSZOK),
• ziemi i piachu (odpad nie jest przyjmo-

wany),
• odpadów zielonych (trawy i liści) 

(wrzucamy do worka brązowego, pół-
przezroczystego lub wywozimy do GP-
SZOK).

Co zrobić, gdy nie odbiorą 
ode mnie odpadów 

komunalnych?

W przypadku, gdy z Państwa posesji nie 
zostaną odebrane odpady, należy złożyć 
reklamację. Zdarzenia takie zgłaszamy te-
lefonicznie pod nr 22 768 62 25 lub na 
e-maila: odpady@lomianki.pl, w termi-
nie do pięciu dni od planowego terminu 
określonego w harmonogramie.

Firma odbierająca odpady każdą reklama-
cje rozpatruje indywidualnie i w przypad-
ku jej zasadności podjeżdża reklamacyj-
nie po odpady.

Proszę pamiętać, że odpady należy udo-
stępnić do wywozu do godz. 7.00 w ter-
minie wyznaczonym harmonogramem, 

tj. wystawić odpady przed posesję lub 
otworzyć altankę śmietnikową (firma nie 
powinna wchodzić na prywatne posesje, 
dlatego altanka śmietnikowa powinna 
być odgrodzona od posesji). Śmieci nie-
udostępnione w dniu wywozu do 7.00 
rano nie zostaną odebrane – tego rodzaju 
zdarzenia nie podlegają reklamacji. 

Proszę także pamiętać o konieczności 
prawidłowego segregowania odpadów 
– firma ma prawo nie odebrać odpadów, 
gdy są nieprawidłowo posegregowane 
lub w złej kolorystyce worków – takie 
zdarzenia również będą rozpatrywane 
jako reklamacje niezasadne.

Co zrobić, gdy nie odbiorą 
ode mnie odpadów 

zielonych?

W przypadku, gdy z Państwa posesji nie 
zostaną odebrane odpady, należy złożyć 
reklamację. Zdarzenia takie zgłaszamy 
telefonicznie pod nr  tel. 530 700 484 
w terminie pięciu dni od planowego ter-
minu określonego w harmonogramie. 
Przypominamy o konieczności wysta-
wiania worków z odpadami zielonymi 
z utrzymania ogrodów i parków do godzi-
ny 7.00 rano przed posesję i do altan. Jeśli 
wystawiają Państwo do odbioru gałęzie 
lub tuje, prosimy o ich pocięcie i włożenie 
do worków. Odpady zielone nieudostęp-
nione w dniu wywozu do 7.00 rano nie 
zostaną odebrane – tego rodzaju zdarze-

nia nie podlegają reklamacji. Reklamacje 
należy zgłaszać w terminie pięciu dni od 
niezrealizowanego lub niewłaściwie zre-
alizowanego odbioru  odpadów.

Od mieszkańców, którzy mają kompo-
stownik, odpady zielone nie będą odbie-
rane. W tym przypadku prosimy wywozić 
odpady zielone do GPSZOK ul. Brukowa 
2A. 

Gałęzie i konary powiązane sznurkiem 
lub drutem, worki z ziemią i odpadami in-
nymi niż zielone (np. doniczki, wióry) nie 
będą odbierane.



POD LUPĄ    |

9BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 3    |    MARZEC 2020

Co zrobić ze zużytymi 
bateriami?

Na terenie gminy Łomianki mamy cztery 
punkty, do których można oddać zużyte 
baterie:

a) w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71
Urząd Miejski pracuje: 
poniedziałek i czwartek 8.00–18.00 
wtorek, środa, piątek 8.00–16.00
 
b) w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
Urząd Miejski pracuje: 
poniedziałek i czwartek 8.00–18.00 
wtorek, środa, piątek 8.00–16.00
 

c) w Integracyjnym Centrum Dydaktycz-
no-Sportowym w Łomiankach
ul. Staszica 2 05-092 Łomianki
Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek 6.00–22.00 
sobota–niedziela 8.00–21.00

d) w gminnym punkcie selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych (GPSZOK),      
ul. Brukowa 2A, 05-092 Łomianki
Godziny otwarcia:
poniedziałek, piątek 7.00–15.00
wtorek, środa, czwartek 7.00–18.00
sobota 8.00–14.00
tel. 666-834-546

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. właścicie-
le nieruchomości zamieszkanych utracili prawo do 
decyzji odnośnie do segregacji odpadów lub jej 
braku. 

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych dotyczy 
wszystkich, w związku z powyższym mieszkańcy Łomia-
nek, którzy w ubiegłym roku zadeklarowali brak segregacji, 
najpóźniej do 14 stycznia 2020 r. mieli obowiązek zmienić 
deklarację. Kto jeszcze tego nie uczynił, powinien pilnie to 
zrobić. Proszę też zwracać uwagę na prawidłowe segrego-
wanie odpadów.
Brak zmiany lub brak segregacji skutkować będzie kontrolą 
i wydaniem decyzji administracyjnych nakładających tzw. 
opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 roku, stawki mie-
sięcznej opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, wynoszą:
1) dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budyn-
kami jednorodzinnymi – 135,20 zł za osobę,
2) dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budyn-
kami wielorodzinnymi – 34,00 zł za m3 zużytej wody

Deklaracje przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Ło-
miankach 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 w godzi-
nach pracy urzędu:
poniedziałek i czwartek 8.00–18.00
wtorek, środa, piątek 8.00–16.00

TEKST: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

OBOWIĄZEK SEGREGACJI
ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH
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TEKST: WITOLD GAWDA

Postawiliśmy przed sobą am-
bitny cel, by mieszkańcom Ło-
mianek żyło się tu coraz lepiej. 
Na jakość życia składa się bar-

dzo wiele sfer. Jedną z nich jest oferta 
czasu wolnego, a w tym możliwości 
uprawiania sportu. Staramy się więc 
stwarzać jak najwięcej takich możli-
wości.

Organizujemy imprezy adresowane 
do różnych grup odbiorców. Te, któ-
re już zostały zaplanowane, widoczne 
są w tabeli nr 1, pozostałe będą suk-
cesywnie ogłaszane. Duża ich część 
kierowana jest do młodych mieszkań-
ców, lecz dorośli także znajdą coś dla 
siebie.

Ofertę uzupełniają zadania, które 
zleciliśmy organizacjom pozarządo-
wym. Udział w nich jest nieodpłatny, 
a rekrutacja powinna być otwarta dla 
wszystkich. Większość zajęć będzie 
się rozpoczynała w marcu lub kwiet-
niu. Listę zajęć znajdą Państwo w ta-
beli nr 2.

Jeśli finansowane przez Urząd propo-
zycje byłyby niewystarczające, można 
skorzystać z komercyjnej oferty firm 
i organizacji dostarczających kolejne 
sportowe atrakcje. Paleta dyscyplin 
jest szeroka, a prowadzące je pod-
mioty mają w swojej dziedzinie wie-
loletnie doświadczenie. Informacje                
w tabeli nr 3.

Na zakończenie wreszcie oferta dla 
tych, którzy samodzielnie organizują 
swą aktywność sportową i potrzebu-
ją jedynie skorzystać infrastruktury 
sportowej. Zapotrzebowanie na sale 
jest bardzo duże, zwłaszcza w okresie 
zimowym, kiedy trudno jest trenować 
na powietrzu. Stąd w wielu obiektach  
rezerwacji trzeba dokonać z dużym 
wyprzedzeniem. Dział sportu ICDS 
stara się jednak zawsze znaleźć jakieś 
rozwiązanie. Już niebawem do rozła-
dowania hal sportowych przepełnio-
nych w okresie zimy przyczynią się 
przykrycia pneumatyczne boisk. Ba-
lon nad boiskiem przy ICDS powsta-
nie jako pierwszy. Zestawienie aktual-
nych obiektów – tabela nr 4. 

ŁOMIANKI
MIASTO SPORTOWYCH MOŻLIWOŚCI

Nazwa imprezy Opis Miejsce Termin Grupa 
odbiorców Organizator

Łomianki CUP impreza dla piłkarskich klubów 
sportowych 

hala ICDS 
Łomianki 9.02.2020

dorośli/
drużyny 
seniorskie 

ICDS 

Karnawałowy „Bal 
na lodzie ICDS”

impreza ogólnodostępna dla dzieci 
w 2 turach, gry i zabawy na lodzie, 
upominki dla wszystkich uczestników, 
nagrody dla zwycięzców, limit 
uczestników 30–40 osób na turę

lodowisko 
ICDS 4.02.2020 dzieci ICDS

Symultana 
Szachowa 
w Łomiankach

impreza ogólnodostępna dla 
dzieci i młodzieży, symultana na 
50 szachownicach, nagrody dla 
zwycięzców, słodki poczęstunek 
i napoje dla wszystkich, limit 
uczestników 50 osób

aula ICDS marzec dzieci 
i młodzież ICDS

Turniej „Trio volley” 
dla amatorów

turniej trójek siatkarskich dla 
amatorów, nagrody dla zwycięzców hala ICDS kwiecień młodzież, 

dorośli ICDS

Rajd Rowerowy rajd, ognisko, nagrody dla 
najmłodszych start ICDS 26.04, 6.09 dla 

wszystkich WKZ

Bieg Łomianek Bieg Łomianek im. Ireny Szewińskiej boisko LA 
przy ICDS

17 maja 
2020 

dzieci, 
młodzież WKZ

Bieg Patrona Bieg upamiętniający Irenę Szewińską 
(przełaj) 

Las KPN/ 
Dąbrowa czerwiec

dzieci 
i młodzież 
z gminy 

ICDS/SP 2 
Łomianki 

TABELA 1
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TABELA 2

Olimpiada 
Przedszkolaków

gry i zabawy dla przedszkolaków, 
upominki dla wszystkich, trofea dla 
najlepszych przedszkoli

hala ICDS listopad dzieci ICDS

Mikołajkowy turniej 
piłkarski dla dzieci

turniej piłkarski dla dzieci, nagrody 
dla zwycięzców hala ICDS grudzień dzieci 

i młodzież ICDS 

Otwarte zajęcia 
z tenisa stołowego 
lub turniej 

zajęcia szkoleniowe dla wszystkich 
(pilotaż) hala ICDS

wrzesień–
grudzień 
2020

dzieci, 
młodzież, 
dorośli

ICDS

Otwarte zajęcia 
z badmintona

zajęcia szkoleniowe dla wszystkich 
(pilotaż) 

hala 
szkolna

wrzesień– 
grudzień 
2020 

dzieci, 
młodzież, 
dorośli

ICDS 

Podmiot Nazwa zadania

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki Szkoła Żeglarstwa

Łomiankowska Grupa Biegowa VI Sztafetowy Bieg w Łomiankach

Klub Sportowy „Szermierz” Łomianki Zajęcia z szermierki

Stowarzyszenie Nasze Łomianki Joga na trawie

Akademia Sportowa Fit Camp Piłka ręczna dla dzieci 

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” Spływy kajakowe

Action Group Zajęcia ogólnorozwojowe z piłki siatkowej

Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Oso-
bistego Zajęcia fitness i jogi

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach Wycieczki po Polsce

Klub Sportowy Nastula Club Judo dla dzieci

Fundacja ART Aktywni Razem Twórczo Spotkania z podróżnikami

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian Piknik rodzinny w Łomiankach

Łomiankowska Grupa Biegowa Łucznictwo

Stowarzyszenie Kultury  Fizycznej ,,Klub Sportowy 
Łomianki’’

Zajęcia z piłki nożnej, udział w zorganizowanych rozgryw-
kach ligowych

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian Mikołajki na lodowisku

 Klub Sportowy Sidorenko Boxing Zajęcia bokserskie dla wszystkich

Fundacja Klub Sportowy Frajda Frajda Kids Super Series. Otwarty Turniej Tenisowy dla 
Dzieci i Młodzieży

Interdyscyplinarny Klub Sportowy Łomianki Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji gimnastyki 
artystycznej
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Lokalizacja OBIEKT Odpłatność Rezerwacja

ICDS 
ul. Staszica 2 

Łomianki

Boisko piłkarskie ORLIK bezpłatne podanie – luty
Boisko do siatkówki bezpłatne podanie/telefonicznie

Bieżnia lekkoatletyczna bezpłatne podanie/telefonicznie
Siłownia plenerowa bezpłatne brak

Skatepark bezpłatne brak
Lodowisko bezpłatne podanie
Pływalnia płatne podanie

Hala sportowa płatne podanie – wrzesień

Zespół Boisk Orlik 
ul. Wiślana 69, Łomianki

Stadion piłkarski bezpłatne umowa użyczenia KS Łomianki

Boisko piłkarskie ORLIK bezpłatne podanie – luty
Boisko wielofunkcyjne bezpłatne podanie/telefonicznie

Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Warszawska 73 

Łomianki

Boisko piłkarskie ORLIK bezpłatne podanie – luty
Boisko wielofunkcyjne bezpłatne podanie/telefonicznie

Duża sala sportowa płatne podanie – wrzesień
Mała sala sportowa płatne podanie – wrzesień

Sala do judo płatne podanie – wrzesień

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Dąbrowie Leśnej 

ul. Partyzantów 31, Łomianki

Boisko wielofunkcyjne bezpłatne podanie/telefonicznie

Hala sportowa płatne podanie – wrzesień

Szkoła Podstawowa 
Dziekanów Leśny 

ul. Akinsa 6, Łomianki

Boisko wielofunkcyjne bezpłatne podanie/telefonicznie
Duża sala sportowa płatne podanie – wrzesień
Mała sala sportowa płatne podanie – wrzesień
Sala do korektywy płatne podanie – wrzesień

Szkoła Podstawowa 
Dziekanów Polski 

ul. Rolnicza 435, Łomianki

Boisko piłkarskie bezpłatne podanie – luty
Boisko wielofunkcyjne bezpłatne podanie/telefonicznie

Hala sportowa płatne podanie – wrzesień

Park Linowy w Łomiankach 
ul. Łyżwiarska/Pionierów, Łomianki Park linowy bezpłatne podanie

TABELA 4

TABELA 3

Nazwa podmiotu Dyscyplina

Nastula Club Judo

Frajda Tenis ziemny

Sidorenko Boxing Sporty walki

KS Łomianki Piłka nożna

UKS V Łomianki Pływanie

Obłuski Running Team Bieganie

UKS Orzełki Warszawa Lekkoatletyka dzieci 
i młodzieży

Akademia Piłkarska J.D Piłka nożna

Nazwa podmiotu Dyscyplina

2 CAN Zuzanna Kwiat-
kowska Taniec

Akademia Piłkarska GOL 
Grzegorz Rutkowski Piłka nożna

Centrum Tańca Wasilew-
ski/Felska Taniec sportowy

ŁKS Kobra Sporty walki

IKS Beata Rybak Akrobatyka sportowa

Studnio Tańca Salsa Prze-
mysław Bilczewski Taniec

Stowarzyszenie Przyja-
ciele Sportu i Rekreacji 
Gminy Czosnów

Piłka nożna

SportMir Maria Mirowska Aqua aerobic
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TEKST: JADWIGA IDZIASZEK/ANNA GRABOWSKA 

Zasady rekrutacji do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Łomianki na rok szkolny 
2020/2021

W postępowaniu rekrutacyjnym bio-
rą udział dzieci zamieszkałe w gminie 
Łomianki:
• dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnie (urodzone 
w latach 2017–2014)
oraz 
• dzieci, którym odroczono obowią-
zek szkolny. 
1) dzieci 3-, 4-, 5-letnie biorą udział 
w rekrutacji do przedszkoli:
a) Przedszkola Samorządowego 
w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1,

b) Przedszkola Samorządowego 
w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51,
c) Przedszkola Samorządowego 
w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii 
Konopnickiej 65,
d) Przedszkola Samorządowego nr 2 
w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akin-
sa 8.
2) dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 
roku) biorą udział w rekrutacji do od-
działów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych:
a) w Szkole Podstawowej nr 1 w Ło-
miankach przy ul. Warszawskiej 73,
b) w Szkole  Podstawowej  nr  2 z Od-
działami  Dwujęzycznymi  w  Łomian-
kach przy ul. Partyzantów 31,
c) w Szkole Podstawowej w Dziekano-

wie Leśnym przy ul. Akinsa 6,
d) w Szkole Podstawowej w Dzieka-
nowie Polskim przy ul. Rolniczej 435,
e) w Szkole Podstawowej w Sadowej 
przy ul. Strzeleckiej 35.

Przy przyjmowaniu dzieci do oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych nie ma rejonizacji, jednak 
wskazane jest, żeby składać wniosek 
do szkoły jak najbliżej miejsca za-
mieszkania, czyli do oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka.

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych czynne będą pięć 
godzin (nie jest wykluczona praca 

Marzec to miesiąc ważny dla rodziców i opiekunów dzieci, które obejmuje rekrutacja do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rekrutacja rusza 10 marca 2020 roku i będzie 
prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego, który zostanie udostępniony o godzinie 13.

REKRUTACJA
DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
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Zasady rekrutacji do klas pierw-
szych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez gminę Łomianki na rok 
szkolny 2020/2021

Informacje ogólne
Do klas pierwszych szkół podstawo-
wych przyjmowane są:
1) dzieci 7-letnie (urodzone w 2013 
roku) – objęte obowiązkiem szkol-
nym,
2) dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 
roku) – zgodnie z wolą rodziców, je-
żeli:
a) dziecko korzystało z wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym po-
przedzającym rok szkolny, w którym 
ma rozpocząć naukę w szkole podsta-
wowej, albo

b) posiada opinię o możliwości roz-
poczęcia nauki w szkole podstawo-
wej wydaną przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną albo 
niepubliczną poradnię psychologicz-
no-pedagogiczną założoną zgodnie 
z art. 168 ustawy Prawo oświatowe 
oraz zatrudniającą pracowników po-
siadających kwalifikacje określone 
dla pracowników publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych,

Zasady przyjęć   
Do klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej kandydaci zamieszkali w ob-
wodzie danej szkoły przyjmowani są 
z urzędu, na podstawie zgłoszenia 
rodziców. 
Zapisy do klas pierwszych szkół pod-

stawowych dla dzieci zamieszkałych 
w obwodzie szkoły będą prowadzone 
od 12 do 31 marca 2020 r. 

Rodzice składają zgłoszenie dziecka 
do klasy pierwszej szkoły podstawo-
wej w sekretariacie danej szkoły. 

Formularz zgłoszenia jest dostępny 
na stronach internetowych szkół pod-
stawowych oraz stronie Urzędu Miej-
skiego w Łomiankach.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem 
szkoły podstawowej mogą być przy-
jęci do klasy pierwszej po przeprowa-
dzeniu postępowania rekrutacyjnego, 
jeżeli dana szkoła podstawowa nadal 
dysponuje wolnymi miejscami.

oddziałów przedszkolnych na drugą 
zmianę).

Wniosek można złożyć maksymal-
nie do trzech przedszkoli/oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawo-
wej.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej:
Dzieci, które kontynuują edukację 
przedszkolną w dotychczasowym 

przedszkolu, nie biorą udziału w re-
krutacji – rodzice tych dzieci składają 
jedynie deklarację o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w tym 
przedszkolu, w terminie siedmiu dni 
poprzedzających termin rozpoczęcia 
postępowania rekrutacyjnego, czyli 
od 3 do 9 marca 2020 roku.

Niezłożenie deklaracji o kontynu-
owaniu wychowania przedszkolnego 

w roku szkolnym 2020/2021 w okre-
ślonym terminie oznacza rezygnację 
z miejsca w przedszkolu, do którego 
dziecko obecnie uczęszcza.  
Szczegóły dotyczące wniosków, opis 
kryteriów, informacje o wynikach 
postępowania rekrutacyjnego oraz 
wszelkie pozostałe informacje dla ro-
dziców i opiekunów są dostępne na 
stronie urzędu www.lomianki.pl.
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Zasady przyjęć do klas siódmych  
dwujęzycznych w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez gminę 
Łomianki na rok szkolny 2020/2021

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewiń-
skiej w Łomiankach przy ul. Partyzan-
tów 31 oraz w Szkole Podstawowej 
nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Sportowymi im. Janusza Kusociń-
skiego w Łomiankach przy ul. Staszica 
2 prowadzony będzie nabór uczniów 
do klas siódmych dwujęzycznych.

Językiem obcym w klasach dwuję-
zycznych jest język angielski. Dodat-
kowo do wyboru będzie drugi obo-
wiązkowy język obcy:
1) w Szkole Podstawowej nr 2 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ire-
ny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. 
Partyzantów 31 – język niemiecki lub 
język hiszpański,
2) w Szkole Podstawowej nr 3 z Od-
działami Dwujęzycznymi i Sporto-
wymi im. Janusza Kusocińskiego 
w Łomiankach przy ul. Staszica 2 – 

język niemiecki lub język francuski.

Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej 
dwujęzycznej składa się w sekreta-
riacie szkoły, która prowadzi postę-
powanie rekrutacyjne do oddziału 
dwujęzycznego, w terminie od 27 
kwietnia do 12 maja 2020 r. do godz. 
15.00.

Zasady przyjęć do klas czwartych 
sportowych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez gminę Ło-
mianki na rok szkolny 2020/2021

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ma-
rii Kownackiej w Łomiankach przy ul. 
Warszawskiej 73 oraz w Szkole Pod-
stawowej nr 3 z Oddziałami Dwuję-
zycznymi i Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. 
Staszica 2 prowadzony będzie nabór 
uczniów do oddziału sportowego.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ma-
rii Kownackiej w Łomiankach przy ul. 
Warszawskiej 73  planuje się utwo-
rzyć klasę czwartą sportową:

a) siatkówka – dziewczęta,
b) piłka nożna – chłopcy.

W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. 
Janusza Kusocińskiego w Łomiankach 
przy ul. Staszica 2 planuje się utwo-
rzyć klasę czwartą sportową:
a) koszykówka – dziewczęta,
b) pływanie – dziewczęta i chłopcy.

Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej 
sportowej składa się w sekretariacie 
szkoły, która prowadzi postępowanie 
rekrutacyjne do oddziału sportowego, 
w terminie od 23 do 27 marca 2020 r. 
Kandydat, którego wniosek został 
złożony po terminie wskazanym wy-
żej, nie będzie mógł przystąpić do 
prób sprawności fizycznej i nie będzie 
brał udziału w postępowaniu rekruta-
cyjnym do oddziału sportowego.

W sprawie szczegółowych informacji 
należy zwrócić się bezpośrednio do 
dyrektorów szkół, w których będzie 
przeprowadzana rekrutacja do od-
działów sportowych.

TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: KAROLINA ŻEBROWSKA

25 lutego o godzinie 9:30 sprzed Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym wyruszył pochód 
antysmogowy zorganizowany przez dzieci oraz dyrektora i nauczycieli szkoły im. Marii Konopnickiej.

ANTYSMOGOWY
POCHÓD W DZIEKANOWIE LEŚNYM

Młodzież postanowiła w ten 
sposób zwrócić uwagę na 
wszechobecny problem 
zanieczyszczenia środo-

wiska.

W pochodzie wzięli udział również: 
burmistrz Łomianek Małgorzata Że-
browska-Piotrak, zastępca burmistrza 
Witold Gawda i sekretarz gminy Artur 
Gajowniczek. 

Przy okazji pochodu każdy mógł zo-
baczyć mobilne laboratorium naszej 
Straży Miejskiej, które już od pew-
nego czasu wspomaga pracę łomian-
kowskich służb. Stacja pomiarowa 

zanieczyszczeń środowiska przezna-
czona jest do zbierania i przetwarzania 
danych mierzonych za pomocą czujni-
ków pomiarowych. Podstawowe wiel-
kości mierzone przez stację pomiaro-
wą to: substancje gazowe CO2, SO2, 
H2S, LZO, formaldehydy, pył zawie-
szony: PM10, PM2,5, PM1, TSP, po-
ziom natężenia dźwięku LEQ, warunki 
meteorologiczne: prędkość i kierunek 
wiatru, temperatura i wilgotność po-
wietrza, detekcja opadów.

Więcej informacji o aktywnościach SP 
w Dziekanowie Leśnym na fb: Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Dziekanowie Leśnym.
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INFORMACJE PODATKOWE
WSPÓŁWŁASNOŚĆ 2020

TEKST: MAŁGORZATA KĘPA

W związku z licznymi py-
taniami i wątpliwościa-
mi podatników doty-
czącymi kwestii:

• opodatkowania nieruchomości 
stanowiących współwłasność,

• regulowania zobowiązań podatko-
wych na podstawie decyzji ustalają-
cych podatek dla współwłaścicieli,

wyjaśniamy, że w art. 3 ust. 4 Ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1170 z późn. zm.) wyrażona zo-
stała zasada, że jeżeli nieruchomość 
lub obiekt budowlany stanowi współ-
własność lub znajduje się w posia-
daniu dwóch lub więcej podmiotów, 
to stanowi odrębny przedmiot opo-
datkowania, a obowiązek podatkowy 
w podatku od nieruchomości ciąży 
solidarnie na wszystkich współwła-
ścicielach lub posiadaczach.

Oznacza to, że nieruchomość będąca 
współwłasnością kilku podmiotów 
stanowi przedmiot opodatkowania 
jako całość (bez podziału na poszcze-
gólne udziały) oraz że jest to przed-
miot opodatkowania odrębny od in-
nych będących wyłączną własnością 
współwłaścicieli. Wyklucza to zatem 
możliwość rozdzielenia zobowiąza-

nia podatkowego na poszczególnych 
współwłaścicieli. Jeżeli nieruchomość 
jest przedmiotem współwłasności, 
organ podatkowy ma obowiązek do-
ręczyć identyczne decyzje wszystkim 
współwłaścicielom. Kwota wynika-
jąca z decyzji jest łączną kwotą do 
zapłaty przez wszystkich współwła-
ścicieli.

Organ podatkowy nie jest upoważ-
niony do dzielenia zobowiązania mię-
dzy współwłaścicieli.

Doręczenie decyzji spowoduje, że 
powstanie zobowiązanie, a przez to 
współudziałowcy będą zobowiązani 
solidarnie do zapłacenia podatku.

W gestii współwłaścicieli (a nie or-
ganu podatkowego) jest określenie, 
na którym z nich lub w jakich propor-
cjach ciąży odpowiedzialność podat-
kowa. Współwłasność nieruchomości 
wymaga od współwłaścicieli współ-
działania w ponoszeniu związanych 
z nią zobowiązań podatkowych.

W praktyce odbywa się to tak, że 
współwłaściciele (posiadacze) dzielą 
pomiędzy sobą kwotę wymierzonego 
podatku na podstawie przypadają-
cego im udziału we współwłasności 
(współposiadaniu) i z reguły jeden 
z nich opłaca podatek od całej nie-

ruchomości, a pozostali zwracają mu 
przypadający na nich udział.

W razie braku kontaktu ze współwła-
ścicielami można wpłacić swój udział, 
licząc, że pozostali współwłaścicie-
le zrobią podobnie. Jednak w takim 
przypadku warto sprawdzić, kontak-
tując się z organem podatkowym, czy 
wszyscy współudziałowcy wywiązali 
się z zapłaty podatku, tj. czy całe zo-
bowiązanie wygasło (podatek został 
opłacony w całości).

Istota solidarnej odpowiedzialności 
za zobowiązania podatkowe polega 
bowiem na tym, że każdy z dłużników 
jest zobowiązany wobec wierzyciela 
do spełnienia całego świadczenia, tak 
jakby był jedynym dłużnikiem.

Zaspokojenie wierzyciela przez które-
gokolwiek z dłużników zwalnia pozo-
stałych. Do czasu zupełnego zaspo-
kojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy  
pozostają  solidarnie zobowiązani. 

W sytuacji, gdy jeden ze współwłaści-
cieli (dłużników zobowiązanych soli-
darnie) zapłaci całość zobowiązania, 
może on na gruncie prawa cywilnego 
dochodzić od pozostałych współwła-
ścicieli (współdłużników) zwrotu czę-
ści tego świadczenia.
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TEKST: SYLWIA GIERSZ

Rodzice, którzy zauważają „nie-
typowe” zachowania dziecka 
lub u którego są one zgła-
szane przez przedszkole lub 

szkołę, są zwykle bardzo zagubieni.

Często nie wiedzą, do jakiego spe-
cjalisty powinni się udać, a ponadto, 
nawet jeżeli dziecko zostaje już skie-
rowane do odpowiedniej placówki 
specjalistycznej, to na opiekę w ra-
mach NFZ czeka się miesiącami. Naj-
pierw na wizytę w rejonowej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, póź-
niej na opinię, ostatecznie na samą 
diagnozę.

Należy pamiętać, że w przypadku 
większości zaburzeń konieczne jest 
szybkie działanie.

Co się dzieje po otrzymaniu diagnozy 
o zaburzeniach dziecka?

Rodzice mierzą się z lękiem i kolejną 
porcją pytań bez odpowiedzi. Muszą 
od nowa uczyć się swojej roli oraz ży-
cia ze świadomością, że ich dziecko 
raczej nie wyrośnie z obecnych pro-
blemów, a jego rozwój i przyszłość są 
wielką niewiadomą.

Tracą grunt pod nogami, a proces 
przechodzenia od szoku do akceptacji 
inności dziecka może trwać nawet la-
tami. Wiele zależy wtedy od wsparcia 
otoczenia. Rodzice i dziecko muszą 
nagle zmierzyć się z nową rzeczywi-
stością nie tylko w domu, ale przede 
wszystkim w przedszkolu czy szkole. 

Choć od tego momentu zarówno 
dzieci, jak i rodzice spotykają się 
z ogromną ilością przeciwności i no-
wych wyzwań, ważne jest, aby pomi-

mo wszystko stale szukać rozwiązań 
i możliwości wsparcia. 

Pamiętajmy, że pomocy potrzebują 
zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Dla-
tego właśnie powstał Komitet Rodzi-
ców Łomianki (KRŁ). Ma na celu lokal-
nie wspierać, pomagać i edukować, 
ale również dawać możliwość wymia-
ny doświadczeń.

Działania Komitetu nie będą się ogra-
niczać do prowadzenia strony interne-
towej. Rodzice, którzy są jego człon-
kami i założycielami, chcą spotykać 
się i wspólnie organizować bezpłatne 
wykłady, szkolenia, konferencje oraz 
grupę wsparcia. 

A co mówią osoby tworzące Komitet? 

Jesteśmy rodzicami dzieci ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). 
Doskonale znamy problemy, z który-
mi wielu rodziców i opiekunów do-
piero się zderza. Chcemy ich wspierać 
i dzielić się swoimi  doświadczeniami. 
Najgorsza bowiem w życiu jest sa-
motność wśród ludzi... Także samot-
ność w sensie stawiania czoła proble-
mom, z którymi nie potrafimy sobie 
sami poradzić. Czujemy się lepiej,  je-
żeli wiemy, że jest ktoś, kto przeszedł 
to samo i rozumie naszą sytuację, 
czasem podpowie nazwisko dobrego 
specjalisty, a czasami po prostu wy-
słucha przy kubku herbaty.

Wkrótce powstanie grupa wsparcia, 
a my wierzymy, że w końcu orzecze-
nie dziecka lub opinia z poradni o ja-
kimkolwiek zaburzeniu rozwojowym 
lub trudnościach naszego dziecka 
przestanie być stygmatem dla rodziny 
i samego dziecka.

Że wyjdziemy z cienia, przestaniemy 
się ukrywać, że w końcu ktoś zada py-
tanie „Jak mogę Wam pomóc?”, a nie 
będzie dokładał nam zmartwień, dys-
kryminując nas i nasze dziecko.

Często ludzie boją się tego, czego nie 
znają lub nie rozumieją. My chcemy 
zmienić takie myślenie! Wierzymy, że 
edukowanie i mówienie głośno o tym, 
z jakimi problemami borykamy się na 
co dzień, sprawi, że  społeczeństwo 
będzie bardziej uświadomione, że 
dzieci, młodzież, dorośli staną się bar-
dziej otwarci. Może dzięki  takiemu 
uświadomieniu ktoś wyciągnie rękę 
do nas, do naszego dziecka, być może 
zrodzi to nowe pomysły, znajomości, 
a może nawet i przyjaźnie...

Wiele przeszliśmy, ale nadal mamy 
wiarę w ludzi! Działajmy i wspierajmy 
się razem,  bo wtedy jest łatwiej i pro-
ściej przejść różne trudności. 

Kontakt z Komitetem: komitet.rodzi-
cow.lomianki@gmail.com

Facebook/Komitet Rodziców Łomianki 

Pod patronatem burmistrza Łomianek powstał komitet rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Inicjatorami są rodzice, którzy chcą wspierać innych rodziców i dzieci z trudnościami, 
takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, dysleksja itp. 

ŁOMIANKOWSKI KOMITET
RODZICÓW DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

W skrócie oznacza to, że 
mieszkańcy zgłaszają 
propozycje projektów, 
które następnie są 

analizowane pod kątem możliwości 
realizacji, poddane pod powszechne 
i bezpośrednie głosowanie, a wy-
brane przez mieszkańców w drodze 
głosowania projekty są wpisywane 
do budżetu województwa i następnie 
realizowane. Schemat działania jest 
dokładnie taki sam jak przy naszym 
Łomiankowskim Mechanizmie Party-
cypacyjnym, który mieli Państwo oka-
zję przećwiczyć w zeszłym roku.

W tym roku do dyspozycji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 
jest 25 mln złotych. To wyjątkowa 
okazja do rzeczywistego i bezpośred-
niego współdecydowania o tym, na co 
zostanie wydana część budżetu woje-
wództwa. Daje możliwość zgłaszania 
i promowania własnych ciekawych 
pomysłów na rzecz mieszkańców, 
przyczyniających się do poprawie-
nia funkcjonowania nie tylko własnej 
dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całe-
go regionu.

Ze środków Budżetu Obywatelskie-
go Mazowsza mogą być finansowane 
projekty inwestycyjne i nieinwesty-
cyjne mieszczące się katalogu zadań 
o  charakterze wojewódzkim, możli-
we do realizacji w ciągu jednego roku 
budżetowego. Projekty inwestycyj-
ne mogą być realizowane wyłącznie 
na nieruchomościach, do których 
województwo ma tytuł prawny do 
dysponowania. Propozycję projektu 
do zrealizowania w ramach Budże-
tu Obywatelskiego Mazowsza może 
zgłosić każdy mieszkaniec wojewódz-
twa mazowieckiego.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
nie mogą być realizowane projekty, 
które zakładają realizację jedynie ich 
części, w tym sporządzenia wyłącznie 
projektu bądź planu przedsięwzięcia, 
lub zabezpieczają środki na wykona-
nie bez uwzględnienia kosztów pro-
jektu.

Harmonogram działań:

Nabór projektów – od 2 do 31 marca 
2020 r.

Ocena projektów – od 1 kwietnia do 
29 maja 2020 r.

Informacja o wynikach oceny projek-
tów – do 5 czerwca 2020 r.

Odwołania od oceny negatywnej o nie-
dopuszczeniu projektu do głosowania 
– 14 dni od dnia opublikowania infor-
macji o wynikach oceny projektów.

Uchwała Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego w sprawie rozpatrzenia 
odwołań od oceny negatywnej o nie-
dopuszczeniu projektu do głosowania 
– do 3 lipca 2020 r.

Ogłoszenie listy projektów poddawa-
nych pod głosowanie – do 16 lipca 
2020 r.

Głosowanie – od 20 lipca do 16 sierp-
nia 2020 r.

Ogłoszenie wyników głosowania – do 
31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie https://bom.mazovia.pl/

Budżet obywatelski jako idea oznacza demokratyczny proces konsultacji społecznych, w ramach których 
mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie roku budżetowego.

RUSZA BUDŻET
OBYWATELSKI MAZOWSZA!
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TEKST: MARTA NOWICKA

Prosta obsługa, intuicyjne menu, wyszukiwarka, re-
sponsywność oraz dostosowanie strony dla osób 
z niepełnosprawnych są wynikiem szerokich kon-
sultacji oraz odpowiedzią na oczekiwania miesz-

kańców.

Dedykowane zakładki Dla mieszkańców, Dla przedsię-
biorców czy Załatw sprawę w urzędzie oraz przejrzyste 
i czytelne kalendarium wydarzeń ułatwią wyszukiwanie 
informacji.

Zachęcamy do korzystania z funkcji newslettera,  dzięki 
któremu mogą Państwo na bieżąco otrzymywać infor-
macje o  aktualnych wydarzeniach w gminie. Wystarczy 
w polu „Bądź na bieżąco” wpisać swój adres e-mail. Oso-
by, które podczas rejestracji wpiszą swój numer telefonu, 
mogą także otrzymywać wiadomości w postaci SMS-ów.

Poza zakładką Zadaj pytanie Pani Burmistrz dającą miesz-
kańcom możliwość kontaktu z zarządem gminy, cyklicznie 
będą publikowane anonimowe ankiety badające opinie 
mieszkańców.

Nowa zakładka Miasto możliwości to miejsce, gdzie bę-
dziemy pokazywać atuty naszej gminy, bliskość natury, 
możliwości sportowe, ofertę kulturalną i rozrywkową, 

lokalne smaki oraz sylwetki artystów, aktorów, muzyków 
i sportowców, którzy wybrali Łomianki na miejsce do życia.

Anachroniczny system, na którym działała stara strona, ge-
nerował wiele problemów. Od tej pory koniec już ze znika-
jącymi wiadomościami publikowanymi w Aktualnościach 
czy wydarzeniami zamieszczanymi w kalendarzu strony.

Od teraz www.lomianki.pl to nowoczesność, przejrzystość 
i funkcjonalność specjalnie dla Państwa.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony.

Już w marcu oddajemy do Państwa dyspozycji nową stronę internetową Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach.

NOWA STRONA INTERNETOWA
JUŻ W TYM MIESIĄCU

TEKST: MARTA NOWICKA

ARTYŚCI DO DZIEŁA! KONKURS NA MURAL
W ŁOMIANKACH

Każdy mieszkaniec naszej gminy, 
który odwiedza budynek Urzędu 
Miejskiego przy ul. Warszawskiej 
115, z pewnością zwrócił uwagę 
na czarny, zniszczony mur tuż obok 
placu zabaw. Mimo iż nie jest to ele-
ment strategiczny pod względem in-
westycyjnym, to uważamy, że este-
tyka naszego otoczenia ma również 
ogromne znaczenie.

Ponadto angażowanie społeczności 
w różne akcje lokalne jest źródłem 
satysfakcji i zadowolenia. Spróbuje-
my zatem połączyć obydwa elementy.

Wkrótce ogłosimy konkurs na mural! 
Zmieńmy wspólnie ten niezbyt este-
tyczny fragment ogrodzenia.

Szczegóły i regulamin wkrótce na 
stronie www.lomianki.pl
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TEKST: MARZENA MARKOWSKA

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 122 ze. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 
własnych gminy. 

STERYLIZACJA I CZIPOWANIE

Przypominamy, że nadal można 
składać wnioski o demontaż 
i utylizację wyrobów zawiera-
jących azbest.

O szkodliwości azbestu wiemy już 
dużo, ale pamiętajmy, że mieszkańcy 
nie zostają z problemem sami. Nie-
zbędne jest dopilnowanie kwestii 

formalnych, ale mamy dzięki temu 
pewność, że sprawą zajmie się wy-
kwalifikowana ekipa, a wymiana ele-
mentów zawierających azbest od-
będzie się z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa i ekologii.

Wszystkie niezbędne informacje znaj-

dują się na stronie www.lomianki.pl 
w zakładce Ochrona środowiska. 

Wnioski należy złożyć w Biurze Po-
dawczym w Urzędzie Miejskim w Ło-
miankach przy ul. Warszawskiej 115.
Niezbędnych informacji udzielą Pań-
stwu pracownicy urzędu.

TEKST: AGNIESZKA JAWORSKA 

AZBEST STOP!
GMINNY PROGRAM WYMIANY AZBESTU TRWA

Wobec powyższego rada 
gminy, wypełniając 
wymieniony obowią-
zek, określa w drodze 

uchwały corocznie program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Program ten obejmuje:
1. Zapewnienie bezdomnym zwie-
rzętom miejsca w schronisku;
2. Opiekę nad wolno żyjącymi kota-
mi, w tym ich dokarmianie;
3. Odławianie bezdomnych zwierząt;
4. Obligatoryjną sterylizację albo ka-
strację zwierząt w schroniskach;

5. Poszukiwanie właścicieli dla bez-
domnych zwierząt;
6. Usypianie ślepych miotów;
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla zwie-
rząt gospodarskich;
8. Zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zda-
rzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Koszty realizacji programu ponosi 
gmina.

Akcja sterylizacji łomiankowskich 
psów i kotów prowadzona będzie 
w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej 
w Warszawie, ul. Schroegera 72A, 01-

822 Warszawie, tel. 22 834-54-53 do 
31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpa-
nia środków finansowych wynikają-
cych z podpisanej umowy.

Koszt zabiegu obejmuje:
1. wykonanie standardowego zabie-
gu sterylizacji/kastracji,
2. wszczepienie podskórne mikropro-
cesora nowo przyjętemu zwierzęciu 
(psu i kotu) w przypadku jego braku.

Również w tym roku będzie można 
zaczipować swojego pupila. Wszyst-
kie niezbędne szczegóły są dostępne 
na stronie www.lomianki.pl.
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TEKST: URSZULA FALASA

Wczesna interwencja ma 
ogromne znaczenie 
w jak najszybszym roz-
poznaniu problemów 

w rozwoju dziecka oraz objęciu go 
właściwą opieką.

Na indywidualnych sesjach doświad-
czona i certyfikowana rehabilitantka 
ćwiczy całe ciało dziecka, aby w ten 
sposób dostarczyć mu odpowiednich 
bodźców czuciowych i doznań rucho-
wych. Zajęcia wczesnej interwencji 
najlepiej rozpocząć przed szóstym 
miesiącem życia dziecka.

Zajęcia odbywać się będą od marca do 
listopada w siedzibie Fundacji Otwarte 
Ramiona. Liczba miejsc jest ograniczo-
na! Zapraszamy do zapisów pod nr. 
tel. 22 751 24 16.

Otwarte Ramiona Fundacja Splo-
tu Ramiennego Dziekanów Leśny,           
ul. M. Konopnickiej 1/189, 05-092 
Łomianki. 

Celem działania fundacji Otwarte 
Ramiona jest udzielanie pomocy oso-
bom niepełnosprawnym oraz szeroko 
pojęta pomoc w ochronie i promocji 
zdrowia.

Od początku działalności fundacji 
prowadzimy punkt konsultacyjno-in-
struktażowy dla osób z porażeniem 
splotu ramiennego dla dzieci i do-
rosłych z całej Polski, w którym po-
magamy radzić sobie z tą niepełno-
sprawnością.

Od kilku lat w siedzibie fundacji dzia-
ła punkt rehabilitacji i fizjoterapii dla 
dzieci. Co roku zapewniamy więc 
ciągłość i bliskość dostępu do reha-
bilitacji i fizjoterapii na terenie gminy 
Łomianki.

Co roku doposażamy gabinet rehabi-
litacyjny w nowy sprzęt do ćwiczeń, 
aby jeszcze bardziej ułatwić dzieciom 
powrót do zdrowia. 

W tym roku naszą działalnością obej-
miemy tych najmniejszych – niemow-
lęta, którym już na starcie trzeba po-
móc w prawidłowym rozwoju.

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego zaprasza na bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne dla 
niemowląt i dzieci z gminy Łomianki, u których dostrzeżono jakiekolwiek dysfunkcje rozwojowe. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

OTWARTE RAMIONA
FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO – BEZPŁATNE ZAJĘCIA
REHABILITACYJNE
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Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

zaprasza 

osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne 
w ramach projektu 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach        
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Zmiana lub podniesienie kwalifikacji zawodowych może być Twoją szansą na powrót na rynek pracy

Przyjdź do urzędu i złóż wniosek

Szczegółowe informacje na stronie internetowej urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl oraz u doradcy 
klienta indywidualnego lub specjalisty ds. rozwoju zawodowego pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. War-
szawskiej 73 mają już zapewnionego stomato-
loga. Podjęliśmy działania w zakresie objęcia 

uczniów wszystkich gminnych szkół bezpłatną opieką sto-
matologiczną.

Zgodnie z Ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdro-
wotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) zostało 
zawarte porozumienie z Samodzielnym Publicznym Zespo-
łem Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz 
z  siedzibą w Warszawie przy ulicy Szajnochy 8, którego 
przedmiotem jest zapewnienie opieki stomatologicznej 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach. 

Opieka obejmuje:

1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i mło-
dzieży do ukończenia 18 roku życia,

2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

3. edukację zdrowot-
ną, promocję zdrowia 
jamy ustnej oraz profi-
laktykę próchnicy zębów 
u uczniów.

Edukacja zdrowotna, pro-
mocja zdrowia jamy ustnej 
oraz profilaktyka próchni-
cy zębów u uczniów bę-
dzie odbywać się w szkole.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne – uczniowie 
wraz z wychowawcą będą udawać się do gabinetu denty-
stycznego  w celu wykonania przeglądu. 

Leczenie stomatologiczne odbywać się będzie w gabinecie 
dentystycznym w Przychodni Łomianki przy ul. Szpitalnej 6 
zgodnie z ustalonym harmonogramem w obecności rodzi-
ców/opiekunów ucznia.

Więcej informacji na www.lomianki.pl.

TEKST: ANNA GRABOWSKA

OPIEKA STOMATOLOGICZNA
DLA ŁOMIANKOWSKICH UCZNIÓW!
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RZP.271.41.2019 Druk i dystrybucja miesięcznika „Mia-
sto i Gmina Łomianki Biuletyn Informacyjny” w roku 
2020:  
Część II – Dystrybucja miesięcznika „Miasto i Gmina 
Łomianki Biuletyn Informacyjny” w roku 2020 – wpły-
nęła jedna oferta – zawarto umowę z wykonawcą: 
KOLPODRUK Rafał Grabka, ul. Rasztowska 4, 04-408 
Warszawa.

RZP.271.01.2020 Rozbudowa ul. Długiej na odc. 590 m
od ul. Wiślanej w Łomiankach wraz z przebudową nie-
zbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ener-
getycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: 
„Przebudowa ul. Długiej” – zad. 2013/03 – wpłynęło 
10 ofert – jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wy-
konawcy: Zakład Usług Terenowych  Budowlanych 
i Porządkowych „MARGOT” Małgorzata Szymańska, ul. 
Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa – trwa proce-
dura zawierania umowy. 

RZP.271.02.2020 Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz 
z budową kanalizacji deszczowej wraz z przebudo-
wą niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 
energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: 
„Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03 – wpłynę-
ły dwie oferty.

RZP.271.03.2020 Uzupełnianie i odtwarzanie oznako-
wania drogowego na terenie gminy Łomianki w okresie 
od podpisania umowy do 31.12.2020 r. – wpłynęło pięć 
ofert – trwa ocena ofert.

RZP.271.05.2020 Wykonanie remontów cząstko-   
wych nawierzchni bitumicznych – otwarcie ofert 
11.03.2020 r.

RZP.271.06.2020 Przebudowa ul. Parkowej na odcin-
ku pomiędzy ul. Przyłuskiego a ul. 11 Listopada – zad. 
2018/22 – otwarcie ofert 4.03.2020 r.

RZP.271.07.2020 Budowa hali pneumatycznej na tere-
nie ICDS – zad. 2019/09 – otwarcie ofert 9.03.2020 r. 

RZP.271.08.2020 Wykonanie usługi polegającej na od-
bieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji w postaci liści i trawy (odpa-
dy zielone z pielęgnacji parków i ogrodów) o kodzie 20 
02 01 od właścicieli zamieszkanych nieruchomości zlo-
kalizowanych na terenie gminy Łomianki w okresie od 
dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r. – 17.02.2020 r. 
zamieszczono ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

Wstęp na te wykłady jest bezpłatny i dostępny dla 
wszystkich mieszkańców gminy.

9.03.2020
Paweł Zalewski „Brexit. Mroczna perspektywa”.

16.03.2020 
Ula Kowalczuk „Język polski okuty na 4 kopyta”.

23.03.2020
Daniel Sukniewicz „Zagadkowe początki Mazowsza”. 

Wykłady odbywają się w Centrum Kultury w Łomian-
kach, ul. Gościńcowa 12A (wejście od ul. Gościńcowej)  
o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej.

INFORMACJA
O PLANOWANYCH
NA MARZEC WYKŁADACH
NA UTW W ŁOMIANKACH

Sprostowanie

W lutowym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego Mia-
sto i Gmina Łomianki” ukazała się błędna informacja 
dotycząca lokalizacji sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Sztab mieścił się w siedzibie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łomiankach, a nie w Centrum 
Kultury w Łomiankach. Za pomyłkę przepraszamy.

Marzena Markowska
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NIEBEZPIECZNE
WYPALANIE TRAW. WIDZISZ? ZGŁOŚ!

Szanowni mieszkańcy! Nadchodzi wiosna, a wraz z nią okres wytężonej pracy dla strażaków. Pożary 
nieużytków na ternie gminy to coroczny problem. Poniżej przedstawiamy garść ważnych informacji. 

Widzisz pożar? Dzwoń pod numer 998! Po-
łączysz się bezpośrednio z dyżurnym Pań-
stwowej Straży Pożarnej, który najlepiej zna 
ten obszar i zbierze właściwe informacje. 

OSP Łomianki to jednostka ochotnicza. Nie mamy etato-
wego dyżurnego. Dzwoniąc pod nasz bezpośredni numer, 
tracisz czas, bo w strażnicy może nie być nikogo, kto ten 
telefon odbierze! Nie panikuj! Straż pożarna przyjedzie do 
pożaru niezależnie od tego, czy w zgłoszeniu powiesz, że 
płomienie są wielkie, czy małe. 

• Zbierz istotne informacje

• Przekaż je dyżurnemu

• Poinformuj o miejscu i drodze dojazdu i zagrożonych 
obiektach, takich jak budynki, zaparkowane pojazdy czy 
inna infrastruktura. 

Informacja o tym, że pożar jest blisko zabudowań, podczas 
gdy rozwija się w zupełnie innym kierunku, nie przyspieszy 
przyjazdu jednostek staży pożarnej, a jedynie wpłynie na 
liczbę zadysponowanych samochodów. Pamiętaj, że ten 
sprzęt i ludzie mogą być potrzebni w innym miejscu. 

W przypadku gdy jesteś za wałem przeciwpowodziowym, 
spróbuj podać informację o najlepszej drodze dojazdu. Je-
śli nie potrafisz podać jej od razu, możesz po rozpoznaniu 
ponownie spróbować skontaktować się z numerem 998, 
a dyżurny przekaże nam informację drogą radiową. 

Pożar traw to żadna sensacja! Nie podążaj swoim samo-
chodem w ślad za samochodami straży pożarnej! 

Często poruszamy się po wąskich, nieutwardzonych dro-
gach, w zadymieniu. Jadąc za nami, możesz odciąć nam 
drogę lub utrudnić dojazd kolejnych zastępów. 

Nie podchodź blisko do miejsca działań. Najgorszy jest 
wiatr, może gwałtownie odwrócić kierunek rozprzestrze-
niania się ognia. 

Co roku w Polsce ludzie giną przy takich pożarach. Nie po-
dejmuj samodzielnych działań bez potrzeby. Czas dojazdu 
zastępów straży pożarnej jest zależny od liczby zdarzeń. 
Często zdarza się, że w jednym momencie na terenie Ło-
mianek takich pożarów jest kilka. Jeśli już musisz działać, 
to skup się na obronie mienia o większej wartości (teren 
posesji, samochód), nie dopuść, aby pożar przerzucił się 
na roślinność na terenie działki (tuje). Skorzystaj z węża 
ogrodowego lub gaś pożar wodą z wiader. Gdy używasz 
gaśnicy samochodowej, uwzględnij kierunek wiatru. Gdy 
pożar jest mało intensywny, przydatne mogą być szpadle, 
łopaty, motyki, gałęzie z liśćmi lub gumowe dywaniki sa-
mochodowe. Poruszaj się tylko po wypalonym terenie. Za-
dbaj o odpowiednie obuwie, gdyż nawet na pogorzelisku 
może być duży żar. Po naszym dojeździe wykonuj polece-
nia strażaków. Widzisz podpalacza? Zgłoś to też policji lub 
Straży Miejskiej. W miarę możliwości spróbuj udokumen-
tować jego wizerunek. Nie ryzykuj bezpośredniej konfron-
tacji. Większość pożarów nieużytków na naszym terenie 
to efekt umyślnych podpaleń.

TEKST: MATEUSZ CZAJKOWSKI
FOT.: MICHAŁ NAFTYŃSKI
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Sekcja malarska istnieje przy Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku w Łomiankach 
już od wielu lat, ale od ubiegłego roku 
akademickiego jej zajęcia mają miejsce 

w świetlicy w Burakowie. „W każdą sobotę 
spotykamy się tu, by spędzić magiczne trzy 
godziny, które upływają jak moment” – mówi 
jedna z uczestniczek. W gościnnych progach 
Burakowa powstają obrazy niezwykłe, pięk-
ne i kolorowe pod kierownictwem plasty-
ków – Haliny i Bartłomieja Kuźnickich, którzy 
nie tylko wprowadzają uczestników w arkana 
warsztatu artystycznego, ale także skutecznie 
zachęcają i motywują do tworzenia. Część słu-
chaczy maluje już od dawna, ale inni dopiero 
stawiają pierwsze kroki i taka motywacja bar-
dzo im się przydaje.

Z okazji Dnia Kobiet uczestnicy sekcji malar-
skiej UTW przygotowują wystawę, na której 
znajdzie się prawie 30 portretów kobiet wy-
konanych w różnych technikach artystycznych 
– akwareli, oleju, pastelu, akrylu. Wystawa pt. 
„Jej Portret” zaprezentowana zostanie w świe-
tlicy w Burakowie.

Zapraszamy mieszkańców Burakowa i Łomia-
nek, a także wszystkich zainteresowanych 
malarstwem na wernisaż, który odbędzie się 
w niedzielę 8 marca o godz. 17.00 w świetlicy 
w Burakowie. Wstęp wolny. Będzie nie tylko 
możliwość obejrzenia prac, ale także spotkania 
z ich twórcami, a nawet zakupu obrazów. 

JEJ PORTRET
WYSTAWA MALARSTWA
W ŚWIETLICY W BURAKOWIE

TEKST: JOLANTA ZDANOWSKA

Tworzenie wspólnych projektów ma 
wielką moc. Moc integracji i angażo-
wania osób niepełnosprawnych i ich 
rodziców w działania lokalne jest nie 
do przecenienia. Bycie potrzebnym 
i ważnym tworzy w każdym człowie-
ku poczucie sensu i daje wielką siłę.

Jak można burzyć bariery i ograni-
czenia? Najprościej i najskuteczniej 
przez współpracę.

Na gruncie gminy doskonale udaje 
się to przez współpracę jednostek 
pomocniczych, tj. sołectwa i zarządy osiedli, z organizacjami poza-
rządowymi. 

Doskonałymi przykładami tego typu działań w naszej gminie są np. 
mikołajki integracyjne, warsztaty teatralne czy akcja „Szycie jest 
proste” w Domu Spotkań Sąsiedzkich.

Dzięki małym grantom w 2019 roku wsparcie uzyskało Katolickie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. To zapoczątkowało kolejne 
działania i współpracę, która przyniosła wiele pożytku i radości 
wszystkim zaangażowanym stronom. 

W 2019 roku ruszył pilotażowy projekt Katolickiego Stowarzysze-
nia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z oddziałem 
w Łomiankach oraz Zarządu Osiedla Łomianki Stare. Udało się zor-
ganizować Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe, w trakcie którego 
uczestnicy wystawili sztukę teatralną. Występ był możliwy dzięki 
warsztatom teatralnym, które z kolei wspierali od początku: Zarząd 
Osiedla Łomianki Górne oraz sołectwo Sadowa.

Było to wspaniałe przedsięwzięcie, które zintegrowało osoby nie-
pełnosprawne z lokalną społecznością. 

Akcja „Szycie jest proste” zorganizowana w Świetlicy Spotkań 
Sąsiedzkich w Burakowie również była doskonałym przykładem 
współpracy, wzajemnej inspiracji, a przede wszystkim szansą na 
bliższe poznanie się mieszkańców. Często zdarza się bowiem, że 
osoby mieszkające przy jednej ulicy przez lata nie mają okazji do 
bliższego poznania. Jak się okazuje, wystarczy mały impuls na po-
ziomie sołectw czy osiedli, żeby społeczność wspaniale się zinte-
growała. 

Wszystkie działania bardzo cieszą, ale na tym nie poprzestajemy. 
Pomagajmy osobom niepełnosprawnym wyjść w świat! To dla nich 
doskonała motywacja i wielka radość. 

TEKST:  MARIOLA NIECIKOWSKA

WSPÓŁPRACA
BUDUJE
Jako radna miejska i osoba, której szczególnie bliskie są wszelkie 
kwestie dotyczące niepełnosprawnych, zawsze byłam i będę 
orędowniczką działań zmierzających do integracji i współpracy.
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I TY MOŻESZ URATOWAĆ
KOMUŚ ŻYCIE!

ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ 
KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Fundacja DKMS

ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa
T +48 22 882 94 00 • F +48 22 882 94 02 • kontakt@dkms.pl • dkms.pl
DAROWIZNA: A  PEKAO S  15 1240 6292 1111 0010 6197 7669 Z DOPISKIEM: RBL001

Cześć! Mam na imię Radek i mam 36 lat. Wraz z moją 
rodziną żoną Karoliną oraz dziećmi: Weroniką, Adą 
oraz Leonem mieszkamy w Łomiankach.   

W listopadzie, podczas rutynowej morfologii krwi 
zaobserwowano u mnie niepokojące wyniki. Po 
dokładniejszych badaniach usłyszałem diagnozę - 
anemia aplastyczna. Obecnie jestem po kilku 
transfuzjach krwi, a przede mną immunoablacja. 
Jednak prawdopodobnie do pełnego wyzdrowienia 
będę potrzebować przeszczepienia szpiku kostnego 
od Dawcy niespokrewnionego.

Moim wielkim marzeniem jest powrót do długich 
spacerów z moją rodziną, psem, podróż po Europie, 
a także do mojej pasji, która jest moją pracą – leczenia 
psów i kotów, którą mam okazję realizować 
prowadząc wspólnie z  żona przychodnię 
weterynaryjną w Łomiankach.

Rejestracja jako potencjalny Dawca szpiku jest 
bezpłatna, bezbolesna i trwa tylko 10 minut. Dla Was 
to tylko 10 minut, a dla mnie i Innych Potrzebujących 
może to być szansa na nowe życie!

Dzień Dawcy Szpiku!

Z DOPISKIEM:

REJESTRACJA

Radek i Inni 
liczą na Twoją pomoc!

15.03.2020, Godzina: 9:00 – 13:00
Parafia św. Małgorzaty Dziewicy i Męczynnicy w Łomiankach, ul. Warszawska 121

16 – 20.03.2020, Godzina: 8:00 – 16:00
Apteka Cef@rm 36,6 C, ul. Szpitalna 2

22.03.2020, Godzina: 12:00 – 18:00
Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe w Łomiankach, ul St Staszica 2

23.03.2020, Godzina: 8:00 – 16:00
Urząd Miejski w Łomiankach, ul St Staszica 2

24 – 26.03.2020, Godzina: 8:00 – 16:00
Urząd Miejski w Łomiankach, ul Warszawska 115

SZPIK
DLA PANA RADKA

Mieszkaniec Łomianek, nasz sąsiad, kolega, 
przyjaciel, lekarz naszych zwierząt cierpi na 
nowotwór krwi. Szansą jest dla niego przeszczep 
szpiku kostnego od niespokrewnionego dawcy.

Niejednokrotnie pokazaliście Państwo 
swoje wielkie serca i udowodniliście, że 
można na Was liczyć. Pan Radek zawsze 
włączał się w społeczne inicjatywy i bez-

interesownie niósł pomoc. Teraz sam tej pomocy 
potrzebuje. 

Od 15 do 26 marca br. będziemy prowadzić reje-
strację dawcy szpiku. Może wśród nas jest gene-
tyczny bliźniak pana Radka? Na zgodne krwiotwór-
cze komórki macierzyste czeka ogrom ludzi na 
całym świecie. Możemy im pomóc. Wystarczy 10 
minut.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

TEKST: HUBERT SULIMA

Zakrojone na szeroką skalę 
działania mające za zadanie 
uporządkować parkingi i po-
bocza znajdujące się w pasie 

drogi publicznej przynoszą oczekiwa-
ny efekt. 

Kolejne wraki zostały usunięte! Dzięki 
temu zyskujemy dodatkowe miejsca 
parkingowe oraz zwiększamy ogólną 
estetykę gminy. To jeden z prioryte-
tów Straży Miejskiej, a także spełnie-
nie oczekiwań mieszkańców.

Na tym nie koniec. Niechcianych i po-
rzuconych samochodów nadal przyby-
wa, Straż Miejska działa zatem dalej!

TEKST: MARCIN WĘGIEŁEK
FOT.: STRAŻ MIEJSKA W ŁOMIANKACH 

To kolejna już akcja przeprowadzona przez łomiankowską Straż Miejską. Czasochłonne 
i skomplikowane procedury usuwania pojazdów nieużytkowanych z przestrzeni publicznej nie 
zniechęcają naszych funkcjonariuszy.

AKCJA USUWANIA
WRAKÓW Z ULIC NASZEJ GMINY
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W dniach 22 i 23 lutego w hali 
sportowej ICDS w Łomian-
kach odbyły się zawody 
w gimnastyce artystycznej 

seniorek, juniorek i juniorek młodszych 
w ramach I Edycji Pucharu Polski.

Współorganizatorami wydarzenia był 
Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ICDS w Ło-
miankach, Interdyscyplinarny Klub Sporto-
wy Łomianki oraz KSGA Legion Warszawa.

Wydarzenie, w którym wzięło udział łącz-
nie 39 zawodniczek, objęła patronatem 
honorowym burmistrz Łomianek Małgo-
rzata Żebrowska-Piotrak. Uczestniczki za-
wodów rywalizowały w trzech kategoriach 
i wystartowały w układach z przyborami: 
z obręczą, skakanką, piłką, maczugami oraz 
wstążką.

Był to niezwykły pokaz zdolności sporto-
wych, gracji i wdzięku. Układy gimnastycz-
ne łączyły w sobie elementy akrobatyki 
i tańca, które w harmonii z przyborami 
i muzyką tworzyły niepowtarzalne wido-
wisko.

W imprezie sportowej zaprezentowały 
się również zawodniczki kadry narodowej 
rywalizujące w  kategorii układów zespo-

łowych. W tej konfiguracji na planszy pre-
zentuje się jednocześnie pięć zawodniczek. 
Ich pokaz w układzie z trzema obręczami 
i dwiema parami maczug mogliśmy obej-
rzeć zarówno pierwszego, jak i drugiego 
dnia zawodów.

Całość zawodów była relacjonowana      
on-line, co o kilka tysięcy powiększyło i tak 
licznie zgromadzoną w hali ICDS publicz-
ność. Nagrody zawodniczkom wręczyła 
burmistrz Łomianek oraz radna miejska 
Magdalena Cłapińska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz rela-
cji z wydarzenia. Fotoreportaż z zawodów 
przygotował fotograf  Leszek Tomaszew-
ski. https://www.facebook.com/leszek.to-
maszewski.35

Warto podkreślić, że gimnastyka artystycz-
na to dyscyplina uprawiana także w Ło-
miankach. W Interdyscyplinarnym Klubie 
Sportowym Łomianki zajęcia prowadzone 
są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. 
Od pięciu lat w sekcji rekreacyjnej, a już 
drugi rok w formie szkolenia sportowego. 
Zawodniczki trenujące w klubie startują 
z sukcesami w licznych zawodach i turnie-
jach w kraju i za granicą.

TEKST: BEATA RYBAK
FOT.: LESZEK TOMASZEWSKI

I EDYCJA PUCHARU
POLSKI W GIMNASTYCE 
ARTYSTYCZNEJ W ŁOMIANKACH
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CZYTELNICZY
RAJ

„Babcia”, „Dziadek”
Barbara Supeł
Książki Barbary Supeł: „Babcia” 
i „Dziadek” opowiadają o miłości, re-
lacjach, wspólnych chwilach, wspo-
mnieniach. Dziadkowie wspierają 
dzieci od ich najmłodszych lat do do-
rosłości, cieszą się z nimi, smucą, mar-
twią, gdy chorują, pocieszają, ale cały 
czas są i chcą być, a w ich domach 
wnuki zawsze są mile widziane.

„Gad. Spowiedź klawisza”
Paweł Kapusta
Wstrząsający reportaż o więziennym 
życiu z perspektywy strażników. Lu-
dzi, którzy dzień w dzień, przez lata 
wyjątkowo trudnej służby, pilnują 
sprawców najokrutniejszych prze-
stępstw.
Autor oddaje głos gadom – tak na-
zywa się klawiszy w gwarze więzien-
nej. Paweł Kapusta zwraca uwagę na 
szokujące zdarzenia, z którymi muszą 
się mierzyć niemal każdego dnia. Na 
konieczność codziennego kontaktu 
z bandytami, z którymi na wolności 
nikt nie chciałby mieć do czynienia.

,,Dobre żony”
Louisa May Alcott
Kontynuacja powieści  „Małe kobiet-
ki”, której bohaterkami są cztery sio-
stry: Meg, Jo, Beth i Amy. Upłynęło 
kilka lat i siostry są już starsze, mą-
drzejsze i bogatsze w doświadczenia.
Bohaterki zmieniają się, przeżywają 
smutki i rozczarowania, nawet trage-
die, ale jednocześnie życie nie skąpi 
im także radosnych i szczęśliwych 
chwil. Cztery siostry – cztery różne 
drogi życiowe.

„Podróż Cilki”
Heather Morris
Kiedy w styczniu 1945 roku, po 
trwającym blisko trzy lata pobycie 
w Auschwitz, dziewiętnastoletnia 
Cilka Klein zobaczyła żołnierzy Ar-
mii Czerwonej, podobnie jak garstka 
innych ocalałych więźniów miała na-
dzieję na koniec koszmaru. Niestety – 
została oskarżona przez komunistycz-
ne władze o kolaborację i skazana na 
piętnaście lat łagru w głębi Związku 
Radzieckiego, na Syberii.
Podróż Cilki to historia losów dzielnej 
młodziutkiej dziewczyny, opowieść 
o cierpieniu, ale także o niezwykłej 
odwadze i harcie ducha w obliczu 
niesprawiedliwości i okrucieństwa. 
Opowieść o sile, niezłomności, czło-
wieczeństwie i – przede wszystkim – 
nadziei, nawet w najgłębszych ciem-
nościach.

NASZA WSPANIAŁA
JUBILATKA. 200 LAT

PANI KRYSTYNO!

Dnia 20 lutego 
jedna z mieszka-
nek naszej gmi-
ny, pani Krysty-

na Kostrzewa obchodziła 
swoje setne urodziny!

Nasza jubilatka urodziła 
się w 1920 roku w Często-
chowie, ale od najmłod-
szych lat związana jest 
z Łomiankami, w których 
wychowywała się u boku 
kochających dziadków. 
Uczęszczała do szkoły, 
trenowała siatkówkę i spę-
dzała czas na zabawach z rówieśnikami. Wiodła rado-
sne i spokojne życie aż do wybuchu II wojny światowej. 
Trudy wojennej codzienności dotknęły panią Krystynę 
tak jak innych. Stopniowo na terenie Łomianek i okolic 
zaczęły organizować się grupy konspiracyjne w ramach 
działań ZWZ. Pani Krystyna wstąpiła w ich szeregi i zo-
stała sanitariuszką w Wojskowej Służbie Kobiet. Nie-
stety pierwszego dnia Powstania Warszawskiego zginął 
pierwszy mąż pani Krystyny Stefan Krukowski. Osierocił 
ich córkę Helenę.

Po wojnie pani Krystyna podjęła pracę w Urzędzie Gmi-
ny Młociny. Wiele lat pracowała też w łomiankowskiej  
aptece. W Urzędzie Gminy poznała wdowca z synem 
Władysława Kostrzewę, z którym przeżyła szczęśliwe 
ponad 50 lat. Wspólnie wychowali i wykształcili trójkę 
dzieci: Hannę, Andrzeja i Barbarę. 

Pani Krystyno, życzymy kolejnych stu lat! 

TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: MARTA NOWICKA 
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Nagroda niespodzianka zostanie wylosowana za prawidłową 
odpowiedź wysłaną do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, 
biuletyn@lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 marca.

Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, nr tel.) 
w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją danych zwycięzcy. 
Autor ma prawo do wglądu do swoich danych, włącznie z ich zmianą 
i wniesieniem sprzeciwu. Administrator danych: Urząd Miejski 
w Łomiankach (e-mail: umig@lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 2 „Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki”. Prawidłowa odpowiedź:  
Domek na placu zabaw przy ul. Fabrycznej. Wygrała pani Dominika 
Klimaszewska, którą zapraszamy po odbiór nagrody niespodzianki.

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w ko-
lejnych konkursach.

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 (ICDS), 
e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Dariusz Dąbrowski.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach,
ul. Staszica 2.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy 
sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Nie publikujemy reklam.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 

ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA



Teatr Komedia „Ostra jazda”
10 marca, godz. 19:30

ICDS

Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka
13 marca, godz. 10:00

Centrum Kultury w Łomiankach

Zbiórka charytatywna na rzecz Leona Freja
14 marca, godz. 19:00

Centrum Kultury w Łomiankach

Przez siedem kontynentów – Jak się żyje na antypodach?
15 marca, godz. 15:00 

Centrum Kultury w Łomiankach

Wykład Jakuba Grygalewicza „Dieta ma znaczenie –
świadome odżywianie”
19 marca, godz. 17:30

Centrum Kultury w Łomiankach

Scena Zaułek – Agnieszka Resnerówna
20 marca, godz. 19:00

Centrum Kultury w Łomiankach

Teatrzyk dla dzieci „W Krainie Żywiołów”
21 marca, godz. 15:00

Centrum Kultury w Łomiankach

Koncert Jazzpospolita
28 marca, godz. 20:00

Centrum Kultury w Łomiankach

Warsztaty wielkanocne
4 kwietnia, godz. 11:00

Centrum Kultury w Łomiankach

Stand Up – Piotr Szumowski
4 kwietnia, godz. 19:00

Centrum Kultury w Łomiankach

Wielkanoc u Pani Burmistrz
6 kwietnia, godz. 17:00

Plac przed Urzędem Miejskim w Łomiankach 
ul. Warszawska 115

MARZEC
KALENDARZ WYDARZEŃ
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URZĄD MIEJSKI
 tel. (22) 768 63 24, www.lomianki.pl

STAROSTWO POWIATOWE  
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 732 70 85

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 
ul. Szpitalna 7,  Łomianki, tel. (22) 751 90 57  

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Baczyńskiego 7, Łomianki 
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)

e-mail: gkrpa@lomianki.pl 
Spotkania GKRPA odbywają się w każdą środę 

w godz. 15:00–18:00
Terapeuci:

problemy alkoholowe: poniedziałki w godz. 
12:00–18:00 p. Teresa KOPKA

punkt konsultacyjny dla młodzieży: środy w godz. 
17:00–19:00 p. Tomasz PAWLUK

problemy narkotykowe: środy w godz. 
18:00–20:00 p. Anna TWIERDZIAŃSKA

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki,   

tel. (22) 751 35 02, 503 575 123

ICDS: ul. Staszica 2, tel. (22) 751 04 74

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wiejska 12A, Łomianki, tel. (22) 751 32 23

www.biblioteka.lomianki.pl

SZKOŁY
SP nr 1 w Łomiankach tel. (22) 751 15 54

SP nr 2 w Łomiankach tel. (22) 510 484 999
SP nr 3 w Łomiankach tel. (22) 751 56 10

SP w Dziekanowie Leśnym tel. (22) 751 20 88
SP w Dziekanowie Polskim tel. (22) 751 10 23

SP w Sadowej tel. (22) 751 25 10
Publiczne LO tel. (22) 751 60 84

KMŁ: tel. (22) 751 33 79; (22) 751 21 75
 Rozkłady jazdy: 

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

ZWIK: tel. (22) 751 35 04  
zwik@zwik-lomianki.pl

 Pogotowie wodociągowe ZWIK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

tel. (22) 751 32 22 
OSP Dziekanów Polski ul. Rolnicza 427,
Naczelnik OSP w Dziekanowie Polskim 

Tomasz Klepacki tel. 538 359 125.
www.ospdziekanowpolski.pl.  

e-mail: ospdziekanowpolski@gmail.com

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

telefon czynny całą dobę:  
(22) 751 10 07 faks: (22) 604 38 30

Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek 
ADAMCZYK, tel. (22) 751 10 07, kom. 600 997 647

Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin OHIRKO, 

tel. (22) 751 10 07 kom. 600 997 641

Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz ORACKI, 
tel. (22) 751 10 07 kom. 600 997 664

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

 tel./faks: (22) 751 35 03, tel. alarmowy: 986

NOCNA POMOC MEDYCZNA
Szpital w Dziekanowie Leśnym

ul. Marii Konopnickiej 65, tel. (22) 765 72 13

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Rejestracja czynna w godzinach 7:30–18:00

Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.
ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91

Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. (22) 250 14 45 

e-mail: kontakt@royalmed.com.pl,  
www.royalmed.com.pl

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel.: 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

Awarie oświetlenia ulic: tel. 536 191 614 
Awarie sygnalizacji świetlnej:

tel. 501 260 930 

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE do powiada-

miania o zagrożeniu zdrowia, życia, mienia.
998 Straż pożarna

997 Policja
999 Pogotowie ratunkowe

986 Straż miejska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – MARZEC 2020
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

ZIELONE
REJON 1A  piątek 27.03

REJON 1B  piątek 20.03

REJON 2A  wtorek 31.03

REJON 2B  czwartek 19.03

REJON 3    czwartek 05.03

REJON 4    środa 18.03

REJON 5    poniedziałek 16.03

REJON 6A piątek 06.03

REJON 6B wtorek 10.03

REJON 7A wtorek 24.03

REJON 7B środa 25.03

REJON 8A piątek 13.03

REJON 8B czwartek 12.03

REJON 9    poniedziałek 09.03

REJON 10A środa 11.03

REJON 10B czwartek 26.03

REJON 11 poniedziałek 30.03

REJON 12 wtorek 17.03

REJON 13 poniedziałek 23.03

ODPADY KOMUNALNE SZKŁO   PAPIER  PLASTIK METAL
REJON 1    poniedziałek 9.03, 23.03 23.03

REJON 2    wtorek 10.03, 24.03 24.03

REJON 3    środa 11.03, 25.03 25.03

REJON 4    środa 11.03, 25.03 25.03

REJON 5    czwartek 12.03, 26.03 26.03

REJON 6    piątek 13.03, 27.03 27.03

REJON 7    poniedziałek 2.03, 16.03, 30.03 2.03, 30.03

REJON 8    wtorek 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 31.03

REJON 9    środa 4.03, 18.03 4.03

REJON 10    środa 4.03, 18.04 4.03

REJON 11    czwartek 5.03, 19.03 5.03

REJON 12    piątek 6.03, 20.03 6.03

REJON 13    poniedziałek, 
czwartek

2.03, 5.03, 9.03, 12.03, 16.03, 
19.03, 23.03, 26.03, 30.03 2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03

WAŻNE! 
Aktualnie wysokość opłaty za odbiór odpadów 
wynosi:
• 33,80 zł za osobę.
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku 
segregowanie odpadów jest obowiązkowe.

Opłatę należy wnosić  do  dnia 15 każdego 
miesiąca, z góry za dany miesiąc. Wpłaty można 
dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku  

Spółdzielczego  w Łomiankach, przelewem na 
indywidualny rachunek bankowy  oraz kartą 
płatniczą w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.  
Ponadto przypomina się,  iż  właściciel 
nieruchomości  jest zobowiązany do złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie opadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian 
w zakresie segregacji odpadów lub liczby osób 
zamieszkujących posesję.  

BYŚ ZWiK




